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APRESENTAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO

METODOLOGIA

O câncer do colo do útero é uma das principais causas de 
morte por neoplasia no sexo feminino, atingindo grande número 
de mulheres em idade social e economicamente ativa.

No Brasil, a estimativa de incidência aponta o câncer do colo 
do útero como o terceiro mais comum entre as mulheres em 
2006. Estima-se também que seja a quarta causa de morte por 
câncer em mulheres.

Dentre todos os tipos, o câncer do colo do útero é o que 
apresenta um dos mais altos potenciais de prevenção e cura, 
chegando perto dos 100%, quando diagnosticado 
precocemente. Seu pico de incidência situa-se entre 40 e 60 
anos de idade, e apenas uma pequena porcentagem ocorre 
abaixo dos 30 anos.

A rotina preconizada pelo Ministério da Saúde é a coleta de 
citologia cérvico-uterina em toda mulher com vida sexual ativa, 
especialmente aquelas entre 25 e 59 anos. Inicialmente, devem 
ser realizadas duas avaliações, no intervalo de um ano. Caso 
ambas encontrem-se dentro dos limites da normalidade, o 
intervalo entre as citologias passa a ser de três anos.

Mesquita é um Município emancipado há apenas 8 anos. A 
população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) para o Município de Mesquita no ano de 2007 
foi de 188.532 habitantes, sendo 51,7% mulheres (DATASUS - 
IBGE, 2007). A rede assistencial é pequena para a sua 
população, mas encontra-se em fase de expansão, sobretudo 
na atenção básica.

As taxas de mortalidade por câncer do colo do útero 
continuam aumentando, tendo chegado, em 2005, no Município 
de Mesquita, a 9,5 óbitos por 100 mil mulheres (a taxa de 
mortalidade por câncer do colo do útero em 2004 foi de 7,7 por 
100 mil mulheres).

Até o momento, a Secretaria Municipal de Saúde de 
Mesquita não possui um fluxo regulatório das ações de 
prevenção, detecção precoce, tratamento e acompanhamento 
das pacientes com câncer do colo uterino, ficando a critério do 
profissional o encaminhamento das pacientes com patologia 
cervical para uma Unidade de Referência fora do Município. 
Para tal, faz-se necessário um conhecimento mais aprofundado 
de todo o processo, desde o atendimento inicial, coleta do 
exame preventivo, encaminhamento ao laboratório, realização 
do exame, até o oferecimento do resultado à mulher; com 
seguimento estreito daquelas com resultados alterados. Por ser 
uma patologia evitável, a sua alta freqüência determina 
intensificação das estratégias de detecção e tratamentos 
precoces.

Implementar fluxo de informações para a criação de um 
banco municipal de dados para controle e monitoramento das 
pacientes apresentando patologias cervicais atendidas pela 
rede pública de saúde do Município de Mesquita. 

(1) Levantamento dos dados estatísticos acerca das mulheres e 
patologias cervicais no Município de Mesquita no período de 
2006-2007 (DATASUS/IBGE).
(2) Identificação das unidades que prestam atendimento à 
mulher nos níveis de atenção primária/secundária na rede 
municipal de saúde de Mesquita.
(3) Levantamento do número de profissionais capacitados na 
atenção primária e especificação da modalidade de 
capacitação recebida.
(4) Identificação da(s) unidade(s) laboratorial(is) própria(s) ou 
conveniada(s) que presta(m) serviço a esta rede assistencial.
(5) Análise do estado atual do fluxo do exame citopatológico 
cérvico-uterino desde a sua coleta, transporte ao laboratório, 
processamento laboratorial e retorno à rede de saúde.
(6) Elaboração de proposta de fluxo de informações que 
permita criar um banco de dados municipal para controle e 
monitoramento das pacientes com exames alterados, desde a 
inserção no Programa até a sua alta.

Em 2007, foram realizados 11.554 exames citopatológicos 
em mulheres de todas as faixas etárias: aumento de 17% em 
relação ao total de 2006.

ITEM 2: A partir da capacitação, todas as Unidades Básicas de 
Saúde e Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) do 
Município realizaram o exame e se intensificou o trabalho com 
as faltosas. Existe um atendimento especializado na 
Policlínica Municipal, por meio do ambulatório de Patologia 
Cervical, para onde as pacientes que apresentam alterações 
ao exame citopatológico são encaminhadas.
ITEM 3: Os enfermeiros das Unidades Básicas de Saúde e das 
Unidades de Saúde da Família foram capacitados para coleta 
de exame preventivo do colo do útero e os Agentes 
Comunitários de Saúde para a busca ativa dos faltosos.
ITEM 4: Existe um único laboratório que é privado e que é 
contratado pela Secretaria Municipal de Saúde.
ITEM 5: Foram identificados os seguintes problemas: atrasos 
do laboratório contratado, o único que realiza análise, em 
relação ao prazo de entrega dos resultados; irregularidade do 
transporte para as unidades; e falta de equipamento para 
implantação do SISCOLO. 

No momento, o Projeto de Intervenção encontra-se na fase 
6 do percurso metodológico, com a  identificação e articulação 
dos setores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 
essenciais à montagem do  fluxo de informações que permita 
criar um banco de dados municipal para controle e 
monitoramento das pacientes com exames alterados. 

CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

Com isso, esperamos contribuir para o estabelecimento de 
fluxos de referência e contra-referência na atenção às 
munícipes com suspeita/ diagnóstico de lesões precursoras e/ 
ou câncer do colo do útero.

1. Sistema de Planejamento do SUS - Uma construção coletiva. Série 
Cadernos de Planejamento, v.1, Brasília - DF, 2007.

2. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher - Princípios 
e diretrizes, Brasília- DF, 2001.

3. Integralidade na assistência à saúde: A organização das Linhas do 
Cuidado. Túlio B. Franco & Helvécio M. Magalhães Júnior - Curso de 
Qualificação para a Atenção Oncológica. MS/ INCA, 2007.

RESULTADOS PRELIMINARES

Quadro 1: Dados de prevenção/detecção precoce de Câncer do 
Colo do Útero - Município de Mesquita

Quadro 2: Perfil das pacientes por grau da lesão precursora do 
colo do útero - Município de Mesquita

Fonte: DATASUS/SISCOLO/INCA/IBGE. 2007

Fonte: Ambulatório de Patologia Cervical, 2007.

* As principais queixas apresentadas foram: alteração de citologia, lesão do colo do útero, pólipo 
cervical, lesão vulvar e condilomatose.
** Todas as pacientes foram encaminhadas a unidades hospitalares em outros municípios: PRÓ-
MATRE (Rio de Janeiro), Hospital Gafrée Guinle (Rio de Janeiro) e Hospital Geral de Nova Iguaçu.

Nº de mulheres entre 25 e 59 anos
 

44.841
 

Nº de mulheres entre 25 e 59 anos examinadas

 

6.794

 

Nº de exames colpocitológicos realizados em 2006 9.860

-Nº esperado de exames (meta de 0,3  MS) 14.947

Meta alcançada em 2005 0,12

Meta alcançada em 2006 0,15

 

 Total  

Amplitude da 
faixa etária das 

pacientes (anos)
 

Total de 
pacientes 

entre 25 e 59 
anos

Pacientes atendidas na Policlínica*  124 14 a 73 NI 

Lesão precursora de baixo grau

 

28

 

16 a 47

 

16

 

Lesão precursora de alto grau**

 

24

 

19 e 65

 

20
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